
 
 

Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje včetně veškerého 

servisního a materiálového zabezpečení 

č. 18/473634/2017 
 

 
ALTERIA s.r.o. 

sídlem Emila Zahrádky 934, 272 04 Kladno 4 

IČ: 49827057 DIČ: CZ49827057 

zastoupená paní Evou Koženou, jednatelkou 

(dále jen „dodavatel“) 

 

a 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, příspěvková organizace 

sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

IČ: 00473634 

zastoupená Mgr. Petrem Patákem, DiS., ředitelem školy 

 (dále jen „odběratel“) 

 

 

Obě strany dobrovolně uzavírají za níže uvedených podmínek tuto smlouvu o pronájmu 

kopírovacího stroje a zavazují se tyto podmínky plnit řádně po celou dobu trvání smlouvy. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je pronájem multifunkčního zařízení dodavatele a poskytování plného 

servisního a materiálového zabezpečení tohoto zařízeno po celou dobu trvání smlouvy. 

Odběratel za tuto službu dodavateli bude odvádět pravidelný stanovený čtvrtletní poplatek 

a platbu za reálně zhotovené kopie/výtisky ve výši uvedené v odstavci „cenová ujednání“. 

Tato smlouva se vztahuje na multifunkční zařízení Konica Minolta Bizhub 350 a jeho 

příslušenství.  

Specifikace zařízení: 

Multifunkční zařízení KONICA MINOLTA Bizhub 350 (sériové číslo stroje : 21112335 ), podstavec 

s velkokapacitním zásobníkem papíru PC-402 na 2.500 listů( sériové číslo: 31910927), 

oboustranný podavač předlohy DF- 605 (sériové číslo : 71224531 ) . 

Výchozí stav počitadla kopií/výtisků ke dni předání zařízení odběrateli: ---341.061---   

Zařízení se pronájmem a podpisem smlouvy nestává majetkem odběratele a to ani po 

ukončení trvání smlouvy. 

 

 

II. 

Forma plnění 

Dodavatel bude poskytovat veškerý spotřební materiál nutný pro provoz 

multifunkčního zařízení, jako jsou papír, tonery, válce, ostatní náhradní díly a další servisní 

služby. Následně bude provádět vyúčtování za počet odběratelem zhotovených kopií a 

výtisků na výše uvedeném multifunkčním zařízení. Odečet počitadla kopií (počtu 

provedených kopií a výtisků) provede vždy v prvním týdnu (nebo po dohodě v jiném termínu 

vyhovujícím oběma stranám) v měsíci za uplynulé čtvrtletí servisní pracovník dodavatele, 



tento stav zapíše/vytiskne do protokolu a následně předá účtárně dodavatele k fakturaci. 

V ceně jedné kopie nebo výtisku jsou zahrnuty tonery, válce, papír, náhradní díly a 

údržba/servis stroje. Údržbou a servisem se rozumí zajištění bezchybného chodu stroje, čištění, 

výměna náhradních dílů či doplnění spotřebního materiálu. Odběratel platí pouze za 

vyhotovené strany dle počtu reálně zhotovených stránek a pravidelný čtvrtletní poplatek 

1.500,- Kč bez DPH, protože veškerý provozní a spotřební materiál hradí dodavatel.  Čtvrtletní 

pravidelný poplatek bude fakturován současně s částkou za vyhotovené kopie/výtisky. 

 

Tyto služby se nevztahují na závady vzniklé zacházením v rozporu s pokyny výrobce a 

servisu, jako jsou mechanická poškození způsobená ze strany odběratele, utržené díly, 

poruchy způsobené zásahem neoprávněných osob, neodbornou manipulací, rekonfigurací 

zařízení nebo vlivem nepředvídatelných událostí (závady elektroinstalace, vniknutí tekutiny, 

pády stroje apod.) a to jak u zařízení, tak i u jeho jednotlivých součástí a spotřebního 

materiálu.  

 

Pro tyto účely se stanovuje dodavatelem běžný sazebník prací nutných k odstranění 

závad vinou odběratele, jako je neodborné zacházení, používání jiného papíru či jiných 

tiskových médii, než doporučených a odsouhlasených dodavatelem. 

Hodina práce technika ……………….. 500,- Kč bez DPH 

Dopravní náklady …………………………  9,- Kč bez DPH/ 1km 

Případné náhradní díly použité při odstranění závad způsobených odběratelem nebo vyšší 

mocí (úder blesku, vadná elektroinstalace, krádeže či jiné znehodnocení zařízení), které 

nemohl dodavatel jasně ovlivnit svým zaviněním jsou účtovány za ceny doporučené a 

uváděné sazebníkem výrobce. Odběratel má právo se dožadovat po dodavateli náhrady 

v případě zjištění rozdílu uvedených cen v plné výši způsobené škody. Tento sazebník je 

dostupný na webu výrobce a je závislý na kurzu koruny (CZK/USD/EURO). Dodavatel musí při 

tomto typu opravy vždy odběratele informovat předem o výši ceny opravy a doložit zmíněný 

sazebník náhradních dílů použitých k dané opravě v čase provedení opravy.       

 

 

V těchto případech na základě posouzení technikem hradí náklady na opravu 

odběratel v plné výši. Dodavatel se zavazuje v případě poruchy zařízení zajistit nástup na 

opravu nebo údržbu do 24 hodin od nahlášení závady odběratelem. Případný nástup na 

opravu se vztahuje pouze na pracovní dny / pondělí až pátek/. V případě nahlášení závady 

před nepracovním dnem případně státním svátkem dodavatel nastoupí na opravu 

v následující pracovní den. Pokud zástupce dodavatele nenastoupí na opravu bez 

závažného důvodu včas, případně bez předchozí domluvy na jiném termínu, považuje se 

toho konání za závažné porušení smlouvy ze strany dodavatele a může být důvodem 

k ukončení smlouvy jednostrannou výpovědí ze strany odběratele.  

V případě poruchy nebo potřeby servisu či spotřebního materiálu volejte telefonní číslo 

+420 312 245 151 nebo +420 737 252 121. Lze také využít email společnosti alteria@alteria.cz 

s vyžádáním potvrzení o doručení daného emailu. 

 

Veškerý spotřební materiál dodaný v rámci plnění smlouvy je určen pouze k provozu 

předmětu smlouvy a odběratel není oprávněn je využívat pro provoz jiných svých zařízení. 

Pokud tak učiní, bude mu tento materiál neprodleně účtován mimo vyúčtování za služby 

spojené s touto smlouvou. Taktéž není odběratel oprávněn v zařízení provozovat spotřební 

materiál dodaný z vlastních zdrojů, materiál v rozporu s parametry zařízení (například papír 

s příliš vysokou gramáží, kreslící karton, nevhodné folie, samolepky apod.). Odběratel je 

povinen na tuto skutečnost dodavatele upozornit při případném odpočtu nebo jiné návštěvě 

pracovníků dodavatele. Dodavatel se s odběratelem může dohodnout na dodávkách 

papíru mimo tuto smlouvu. Pro tento případ je stanovena cena 80,- Kč bez DPH za balík 

papíru Minolta Standard. Tato cena nesmí při případných změnách kurzu koruny překročit 

cenu uváděnou na stránkách výrobce.   

 

 

 

mailto:alteria@alteria.cz


 

III. 

Cenová ujednání 

Odběratel bude dodavateli hradit paušální čtvrtletní poplatek ve výši 1.500,- Kč bez 

DPH. V tomto poplatku je zahrnuta veškerá profilaxe (údržba zařízení) spojená s jeho 

bezporuchovým chodem. Poplatek za každou provedenou černobílou stranu je stanoven na 

0,30 Kč bez DPH a za každou provedenou černobílou stranu A3 0,60 Kč bez DPH. Tato cena 

se vztahuje na kopii či výtisk formátu A4/A3. U kopií a výtisků formátu A3 je cena tedy 

kalkulována jako 2 ks černobílé kopie či výtisku formátu A4. Za každých 10.000 stran 

naskenovaných stran se stanovuje paušální poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH (tento poplatek 

se vztahuje na naskenované dokumenty v elektronické podobě).  

V této ceně jsou obsaženy všechny náklady na provoz dle odstavce II. této smlouvy případně 

jiné díly podléhající přirozenému opotřebení. 

 

 

IV. 

Platební podmínky 

Dodavatel po odečtu počitadla, které provede určený pracovník dodavatele vždy 

v prvním týdnu za čtvrtletí uplynulé. Pracovník dodavatele vytiskne na zařízení protokol o 

stavu počtu stran (jednu kopii protokolu zhotovených stran ponechá u odběratele). 

Dodavatel následně zpracuje vyúčtování zhotovených stran formou faktury se splatností 10 

dnů od data vystavení a společně s vyúčtováním čtvrtletního poplatku toto vyúčtování zašle 

na adresu odběratele. Odběratel je povinen uhradit fakturu za vyúčtované služby nejpozději 

ke dni splatnosti na konto dodavatele uvedené na faktuře. Dnem splatnosti se rozumí termín, 

ke kterému musí být částka faktury připsána na konto dodavatele. V případě prodlení 

s platbou bude dodavatelem odběrateli účtováno penále z prodlení ve výši 0,1% za každý 

započatý den prodlení až do doby, kdy bude dlužná částka připsána na konto dodavatele. 

Pokud odběratel bude v prodlení s platbou více než 3x, je toto považováno za hrubé 

porušení smlouvy a důvodem k ukončení smlouvy ze strany dodavatele. Dodavatel má právo 

vymáhat ušlý zisk způsobený nedodržením termínu ukončení smlouvy, která je určena na 

dobu 24 měsíců. Smlouvu lze po dohodě prodloužit o dalších 12/24 měsíců bez změn 

podmínek účtování. Sazba DPH je určená MF a výnosem vlády České republiky.   

 

 

V. 

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy a záruky 

 

Smlouva se uzavírá na dobu 24. měsíců od jejího oboustranného podpisu.  

 

Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany odběratele mohou být tyto skutečnosti: 

dodavatel neplní své závazky včas, plní je nekvalitně nebo v rozporu s touto smlouvou. 

Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele mohou být tyto skutečnosti: 

odběratel nehradí své závazky včas a je v prodlení s úhradami za vyúčtované služby a tato 

situace se opakuje alespoň 3x za dobu trvání smlouvy a prodlení je delší než tři dva týdny od 

data splatnosti uvedeného na faktuře, odběratel bez vědomí dodavatele používá jím 

nedodaný spotřební materiál či náhradní díly, případně využívá servisních služeb třetích osob,  

odběratel bez vědomí dodavatele provádí úpravy předmětu plnění, odběratel zamezí 

přístup dodavateli k předmětu plnění bez odůvodnění a znemožní tak dodavateli kontrolu 

stavu kopií. Dodavatel je oprávněn účtovat v plné výši servisní zásahy a použité náhradní díly 

v případě, že došlo k poruše nebo poškození stroje či jeho příslušenství z důvodu 

neodborného zásahu či zacházení v rozporu s doporučeními výrobce (viz uživatelská příručka 

ke stroji). Dodavatel doporučuje odběrateli, aby manipulovat se strojem bylo umožněno 

pouze zaškolené obsluze a pokud tato nebude v nutnou dobu dostupná, aby kontaktoval 

servis dodavatele na telefonním čísle +420 312 245 151. Odběratel není oprávněn předmět 

smlouvy přemisťovat bez souhlasu dodavatele, jelikož je předmět smlouvy výhradním 

majetkem dodavatele. 



Pokud odběratel odstoupí od smlouvy před uplynutím její platnosti bez řádného důvodu, 

dodavatel mu vyúčtuje v plné výši veškeré nespotřebované tonery, zobrazovací jednotky, 

papír, případně jiné součásti jím dodané v rámci plnění smlouvy. Odběratel má právo 

odstoupit od smlouvy, pokud zhotovené strany neodpovídají zkušebnímu výtisku 

vyhotovenému při instalaci stroje přičiněním dodavatele nebo vinou vlastního zařízení a 

dodavatel stav nenapraví ani po upozornění odběratele.  

 

VI. 

Ostatní ujednání 

V případě, že odběratel požaduje změnu umístění předmětu plnění, je povinen předem 

dodavatele informovat o této skutečnosti písemnou formou. Dodavatel není povinen mu toto 

přemístění umožnit. Předmět smlouvy je výhradním majetkem dodavatele a to včetně 

veškerého spotřebního materiálu. Spotřební materiál bude odběrateli vydáván na základě 

písemného potvrzení (dodacího listu). Jakékoli ztráty a poškození dodaného materiálu hradí 

odběratel v plné výši, pokud k tomu došlo v době, kdy mu byl tento materiál svěřen jako 

bezvadný. 

 

VI. 

Závěreční ujednání 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí mít formu písemného a vzájemně 

odsouhlaseného dodatku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží dodavatel a po jednom odběratel. Protokol o výchozím stavu stroje je nedílnou 

součástí smlouvy společně se zkušebním výtiskem, který slouží jako vzor kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kladně, dne 4. 9. 2017      V Kladně, dne 4.9. 2017 

 

 

 

 

 

 

za dodavatele                      za odběratele 


